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Maltodextrina
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT0043
Disponibilitate: 11

Pre?: 18,00 Lei

Short Description
Maltodextrina este o pulbere de culoare alb?, cu o capacitate de absorb?ie bun?, care este
în general extras din amidon de porumb. Este un carbohidrat mai complex decât fructoza
dar nu necesit? o dealcare îndelungat?.

Descriere
Maltodextrina

Maltodextrina este o pulbere de culoare alb?, cu o capacitate de absorb?ie bun?, care este
în general extras din amidon de porumb. Este un carbohidrat mai complex decât fructoza
dar nu necesit? o dealcare îndelungat?.
Conform unor surse absorb?ia "considerabil? mai lente" decât a dextrozei sau a fructozei
- în timp ce în alte surse se poate citi c? rata de absorb?ie (?i, prin urmare, indicele
glicemic este), la fel ca ?i cele ale glucozei. Dac? cel din urm? este adev?rat atunci cre?te
mai lent nivelul de zah?r din organism ?i organismul c??tig? energie timp mai
îndelungat. Este un ingrediente alimentare de aditiv populare organic. Se folose?te în
prepararea izotonicelor.
Când se recomand? consumul?

Datorit? con?inutul de 4 calori valoare energetic? este folosit? cel mai des în sporturile
solicitante, oferind enegria necesar?. Datorit? faptului c? este complet f?r? gust dar are
acela?i nivel de calorie ca dextroza, prin consumul mare de dextroz? se câ?tig? mult?
energie.
Este recomandat? consumul în cazurile în care organismul are nevoie de o doz? mare ?i
rapid? de energie. De obicei dup? antrenament. Aten?ie la dozaj: mai mult de 50 g poate
crea dureri gastrice.

Ingrediente: 100% Maltodextrina. Nu con?ine alt? substan?? ad?ugat?.
Valoare nutritiv? medie
Carbohidra?i (g)

În 100 g produs
100 g (400 kcal)

Loc de p?strare: Ferit de raze directe de soare, în loc uscat ?i r?coros.

Modul de prezentare ?i de împachetare: 1 kg, transportul se face în pungi duplex de
blocare

Informa?iile din prospectul ?i informatiile postate pe site-ul Vita-Trend nu înlocuiesc
sfatul medicului. În toate cazurile se recomand? consultarea medicului de familie.

Alte informa?ii:
?ara de origine: UE
Produc?tor: Vita-Trend KFT H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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